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 PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 29.07.2016,  în şedinţa ordinară a Consiliului local 

al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

La şedinţă au participat  9 consilieri din cei 11 consilieri  locali în funcţie, absentând motivat   domnii
Vlăsceanu  Puiu  şi  Gogoţ  Clementin.  Procesul-verbal  al  şedinţei  anterioare  şi  anume  cea   din  data  de
05.07.2016, este  aprobat cu unanimitate de voturi.  

Ordinea de zi  este  aprobată  cu unanimitate de voturi, cu următoarele completări: proiect de hotărâre
privind  alegerea  preşedintelui  al  şedinţei  de  astăzi,  29.07.2016 şi  proiect  de  hotărâre  privind  rectificarea
bugetului local, modificarea şi completarea listei de investiţii şi a PAAP pe anul 2016..

La primul  punct, întrucât domnul Gogoţ Clementin, consilier local ales ca preşedinte al şedinţelor
consiliului local Gheorghe Doja, pentru perioada iunie- august 2016, absentează motivat,  se face de către
doamna Rotaru Monica, propunerea ca domnul Rotaru Vasile-Marian să fie preşedinte al şedinţei de astăzi,
propunere ce este aprobată cu unanimitate de voturi.

Este  adoptată  Hotărârea nr. 8 din 29.07.2016 privind   alegerea preşedintelui de  şedinţă al   şedinţei
ordinare desfăşurată  astăzi,  29 iulie 2016, cu 9 voturi „pentru”, 0 „abţineri”  şi  0 voturi „contra”. Nu sunt
discuţii.

La al doilea  punct, sunt prezentate:
- expunerea de motive nr.  2395 din 20.07.2016 întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja,
- raportul   nr. 2394 din 20.07.2016 al compartimentului  contabilitate,
- raportul  nr. 2396 din 20.07.2016  al comisiei juridice şi de disciplină,
- raportul nr.  2397 din 20.07.2016  al comisiei pentru   agricultură, activităţi economico-financiare,

amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,
- raportul nr.  2398 din 20.07.2016 al comisiei  pentru activităţi social-culturale, culte, învăţămant ,

sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului.
Este  adoptată  Hotărârea nr. 9 din 29.07.2016 privind  aprobarea contului de execuţie bugetară pentru

trimestrul II al anului 2016,  la  nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,  cu 9 voturi „pentru”, 0
„abţineri”  şi  0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

La al treilea  punct, sunt prezentate:
- expunerea de motive nr. 2518 din 27.07.2016  întocm ită de primarul comunei Gheorghe Doja,
- procesul-verbal  nr. 2079 din 05.07.2016;
- raportul  comun  nr. 2517 din 27.07.2016 al compartimentelor  contabilitate şi achiziţii publice;
- raportul  nr.  2519 din 27.07.2016 al comisiei juridice şi de disciplină;
- raportul  nr.  2520 din 27.07.2016  al comisiei pentru   agricultură, activităţi economico-financiare,

amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism;
- raportul nr. 2521 din 27.07.2016  al comisiei  pentru activităţi social-culturale, culte, învăţămant ,

sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului.
Este  adoptată  Hotărârea nr. 10 din 29.07.2016 privind  rectificarea Bugetului local, modificarea şi

completarea  Listei de investiţii  şi  modificarea şi completarea  Programului  anual al achiziţiilor publice, la
nivelul comunei Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa, pe anul 2015, cu 9 voturi „pentru”, 0 „abţineri”  şi  0 voturi
„contra”. Nu sunt discuţii.

Şedinţa este declarată închisă.
Pentru care am încheiat prezentul, care va fi adus la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului

local şi publicare pe  www.gheorghedojail.ro. 

                         Preşedinte de şedinţă,                                                                              Secretar,
                          Rotaru Vasile-Marian                                                                             Praf Monica

http://www.gheorghedojail.ro/

